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500 Qurban i Malawi
Den 11. juli 2022 stod Yasin Co-
lak i et typisk hjem i landsbyen 
Balaga i Malawi. Herfra kunne 
han via sociale medier fortælle 
vigtigheden og glæden i at dele 
Hasene Danmarks 500 qurban 
ud til dem, der allermest har brug 
for det.

To måneder efter qurban kam-
pagnen har vi interviewet Yasin 
Colak, der har fortalt om sin op-
levelse af besøget.

Vil du præsentere dig selv?
Jeg hedder Yasin Colak. Jeg er 
31 år, gift og er født og opvokset 
i Helsingør. Til hverdag arbejder 
jeg som lærer på en behand-
lingsskole.

Du har være i Malawi som observatør. Hvad bety-
der det at være observatør for Hasene Danmark?  
Først og fremmest vil jeg udtrykke min taknemme-
lighed for at have deltaget i sådan et ærefuldt pro-
jekt og at have fået lov til at støtte de nødlidende 
mennesker i verden. Min opgave har været at ob-
servere selve udførelsen af qurban kampagnen. Jeg 
skulle observere dyrenes sundhedstilstand, og om 
antallet af dyr, der skulle slagtes, var korrekt og om 
uddelingen til befolkningen skete på en ordentlig 
måde. Da rigtig mange har tillid til Hasene Danmark, 

er det observatørens opgave at 
se, om projektet er blevet gen-
nemført rigtig i forhold til islami-
ske regler og Hasene Danmarks 
krav. Jeg kunne observere, at 
partnerorganisationen i Malawi 
arbejder meget organiseret, og 
det har styrket min egen tiltro til 
Hasene Danmarks arbejde.

Ved siden af min observatørop-
gave har jeg nået at dele gaver 
som tøj og legetøj ud til børn. Det 
har været mit eget lille projekt, 
som mine nærmeste i Danmark 
har bidraget til, og det har været 
meget rørende at se, hvor meget 
glæde gaverne har skabt hos de 
helt små.

Hvordan har du oplevet at komme til Malawi, og 
dele qurban pakker ud til landsbyer?
Malawi er desværre et af de fattigste lande i verden 
og er afhængig af ulandsbistand. Størstedelen af 
befolkningen lever af landbrug, som gør landet sår-
bart i forhold til klimapåvirkninger. Politisk er staten 
heller ikke stærk, og det giver store problemer for 
den enkelte.

Balaga er én af de landsbyer, jeg har besøgt med 
Hasene Danmark. Her kunne jeg se, at mennesker 
lever i stor fattigdom, hvor familier på 4 bor i simple 
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Hasene Danmark blev stiftet i 2012, som den dan-
ske afdeling af den internationale nødhjælpsorga-
nisation, Hasene International. Vi er en nonprofit og 
non-politisk nødhjælpsorganisation, som bringer 
støtte gennem samarbejder med vores frivillige og 
andre organisationer i hele verden.
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Adaq, Aqiqah og Shukr Qurban
Hvad er adaq, aqiqah og shukr qurban? Hvordan slagter man adaq, 
aqiqah og shukr qurban?

Spørgsmål: Hvad er adaq qurban, og hvorfor slag-
ter man det?
I Islam er ”adaq qurban” et dyr, der ofres, fordi man 
har lovet at ville gøre det, når en begivenhed skal 
ske eller er sket. Personen, der har lovet ofringen af 
et dyr, har gjort det uden at være islamisk forpligtet 
til det for et forhold, der er islamisk tilladt (mübah). 
På den måde har han gjort løftet obligatorisk (vajib) 
for sig selv.

Det er ikke velset, at rige mennesker spiser af egen 
adaq qurban. Da adaq qurban er slagtet som tak-
nemlighed for et forhold, bør det skabe glæde hos 
de fattige og trængende således, at det er kun de 
trængende, der spiser af kødet.

Hvad er aqiqah qurban og hvorfor slagter man det?
Når man undersøger ordets oprindelse betyder det 
”hår af nyfødt barn”. Det hedder ”aqiqah qurban”, 

fordi den dag aqiqah qurban bliver slagtet, klippes 
det nyfødte barns hår også. Aqiqah qurban ofres i 
Allahs navn for at dele glæden ved barnets fødsel, 
og fordi ofringen vil styrke barnets sundhed.

”Den, der har fået et nyfødt barn og ønsker at ofre 
(aqiqah qurban), lad ham slagte det. Lad ham 
slagte to lige store får til et drengebarn og et enkelt 
får til et pigebarn”. På grund af denne Hadith bliver 
der slagtet to får for drengebørn.

Hvad er shukr qurban, og hvornår slagter man det?
Det qurban, der ofres ved enhver lejlighed for at vise 
taknemligheden for Allah, kaldes ”shukr qurban”. En 
person kan ofre shukr qurban for at vise sin taknem-
melighed, når et mål er opfyldt eller hvis han har fået 
en velsignelse. Det er dog ikke obligatorisk for per-
sonen, der har opnået en velsignelse at slagte en 
shukr qurban, hvis han ikke har givet et løfte om det 
over for Allah.

af Fatih Aksay

- at Hasene Danmark 
slagter adaq, aqiqah og 
shukr qurban i Etiopiens 
hovedstad, Addis Ababa? 
Her udføres projekter i sam-
arbejde med Yetim Children 
Care, der driver et børnehjem og 
yder nødhjælp i fattige egne. Når en donor ønsker at 
gennemføre et qurban projekt, tager Hasene Dan-
mark kontakt til organisationen, der uddeler qurban 
til enten børnehjemmets børn eller andre fattige fa-
milier i omegnen. Doneren får tilsendt en video og 
billede af projektet via e-mail.

- alene i 2022 har Hasene Danmark gennemført 197 
adaq, aqiqah og shukr projekt i samarbejde med 
Yetim Children Care.

- at projektet ”Gå for en god sag” er afholdt i august 
måned, hvor frivillige ildesjæle gik en lang tur i Vest-
skoven ved Naturcenter Herstedhøje i Albertslund. 
Deltagernes bidrag er blevet sendt til renovering af 
en landbysskole og et bibliotek i Tyrkiet.

Vidste du...
murstenshuse på 20-25 m2. Husene har skrå-
tag og dør af træ, og det gør, at familierne ikke 
kan beskytte sig mod kulde og regn om vinteren. 
Husene består af to rum uden møbler og med få 
køkkenredskaber.

Hvorfor har du valgt at blive observatør?
Det har jeg gjort for at gøre en forskel for vores 
medmennesker, da vores besøg og hjælp fortæl-
ler dem, at nogen i Europa tænker på dem.


